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De Pleekrant is nieuw! Opmerkingen? Suggesties? Mail ons!

Pleekrant

De pleekrant verschijnt zeven keer per jaar AKKUraatd 15/16: Jos Bakker, Joëlla Bomgaars, Funs Elbersen, Michelle Everard, Maarten Heinemann, Maxime Hovenkamp, Bart Steeman en Renske Willems

Rode wijn geknoeid op je hagelwitte
hemd? Witte wijn, spuitwater of bier
over de vlek gieten zal je hemd redden!

www.fb.com/akkuraatd
@AKKUraatd
www.akkuraatd.nl
fractie@akkuraatd.nl

Goede raatd!

Welk dieren zorgen momenteel voor
problemen op de campus?
A: Vleermuizen
B: Hertjes
C: Muizen

Online

AKKUraatdsel!?

Het veelkoppige monster: BSA
In de vorige Pleekrant was het al te lezen: het bestuur van onze
universiteit wil het BSA graag verhogen van 39-42 naar 42-45
EC. Argumenten? Je hoort ze steeds vaker, maar ze worden
niet bepaald beter. Het College van Bestuur (CvB) zegt dat zij
een morele plicht heeft om studenten te behoeden voor studievertraging. Dat lijkt sterk op een gelegenheidsargument,
zeker nu het leenstelsel al zorgt voor voldoende financiële
prikkels om je studie af te ronden. Kortom: er was reden genoeg voor een pittige ondervraging van het bestuur. Tijdens
de medezeggenschapsvergadering van 5 oktober viel deze eer

te beurt aan Funs Elbersen (AKKUraatd, namens voorbereidende commissie) en Monique van Vegchel (asap, voorzitter
van de USR). Hoewel er een fel en inhoudelijk debat tussen het
CvB en de studenten op gang kwam, was het CvB helaas niet
te overtuigen en bleef het bij haar standpunt. De Universitaire
Studentenraad zal de komende tijd de gevolgen van het nieuwe BSA scherp in de gaten houden en waken voor de verdere
invoer van rendementsmaatregelen.

Cultuur zonder centrum
Alsof de clash rond het BSA
nog niet voldoende was, lag
er alweer een spannend dossier klaar voor de komende
vergaderingen.
Het CvB heeft recentelijk besloten geen cultuurcentrum te
realiseren. Het breed gedragen plan voor oefenruimtes,
een theaterzaal en een buitentheater wordt niet uitgevoerd.
Daarmee vervliegt een belangrijke wens van culturele
verenigingen, partijen als AKKUraatd en veel studenten.
Op dit moment is het voorstel
om alleen de theaterzaal te realiseren. Dit terwijl de wens

Campusrondes: ze zijn er weer!
Zoals je van AKKUraatd gewend bent, gaat de fractie ook dit jaar weer over de campus om met studenten te praten over hun ervaringen met de studie
en de universiteit. We deden al de juridische, sociale
en de letterenfaculteit aan. Op de onderstaande data
staan we weer ergens anders. Graag zien we je daar
tijdens de pauze van 12:30 tot 13:30!

Woe 18/11: FNWI
Woe 2/12: Medisch

Vul de
Sudoku
om de
beurt
in met je
ganggenoten!

van studenten vooral oefenruimtes betrof. Nu lijkt het
er sterk op dat er vooral een
extra collegezaal gerealiseerd
wordt.
Tijdens de gezamenlijke vergadering van 2 november lag
de Meerjaren Investerings
Prognose ter instemming
voor. Bij dit agendapunt zette
de USR zich unaniem in voor
een écht cultuurcentrum met
meer dan alleen een theaterzaal. Het CvB heeft toegezegd
dat ze nog op zoek gaan naar
alternatieven. Wordt dus vervolgd!

